Nové žádosti o rozšíření aprobace

1) Žádosti o rozšíření po jednotlivých plemenech
Alexandra Grygarová - shih-tzu – osloveny dva kluby, jeden souhlasí, 2. se do 30. dní
nevyjádřil, podmínky splněny
francouzský buldoček – 2. klub souhlasí, podmínky splněny
pražský krysařík – rozhodčí opakovaně žádala klub o vyjádření, telefonicky potvrdil
souhlas a slíbil potvrzení formuláře, bohužel i přes opakované urgence tak neučinil
KR doporučuje vydání HL na 3 uvedená plemena.
Bc. Jitka Reslerová – australský ovčák, 2. klub byl osloven, do 30. dní se však
nevyjádřil, podmínky splněny
KR souhlasí.
MVDr. Klára Eichacker – český teriér – oba kluby souhlasí, podmínky splněny
KR souhlasí.
Monika Švarcová – australský ovčák – KCHMPP nesouhlasí, důvod – neznalost
rozhodčí a aktivně se v klubu nezapojuje
Rozhodčí u sebe má HL na plemena australská kelpie, welsh corgi cardigan a
pembroke
KR nesouhlasí, rozhodčí má vydané 3 HL.
Karel Peroutka – australský honácký pes, bílý švýcarský ovčák – souhlasy v pořádku,
podmínky splněny
KR souhlasí.
Karel Frank – hovawart, bernský salašnický pes, souhlas klubu KŠSP – návrh 1x
hospitace na bonitaci a 1x hospitace na KVP nebo SVP KŠSP,
Rozhodčí má již z předchozích jednání schválená rozšiřování na plemena z FCI
skupiny VIII
KR souhlasí.

Antonín Karban – československý vlčák, australský ovčák – podléhá schválení 2. klubu
KR souhlasí.
Kristina Vaníčková - australský ovčák – podléhá schválení 2. klubu
KR souhlasí.
Tito dva rozhodčí absolvovali několik odborných webinářů pořádaných klubem na
plemeno australský ovčák a KR souhlasí s ústní zkouškou.
Martina Hegr Klivarová – beagle
KR souhlasí.
Michaela Semeráková – svatobernardský pes
KR nesouhlasí, rozhodčí 05. 05. neprospěla u ústní zkoušky na plemeno aljašský
malamut z důvodu neznalosti zadávání titulů.
Svatava Beránková – německý špic, akita, shiba – u všech plemen podléhá schválení
2. klubů
KR souhlasí.
MVDr. Miroslav Kalich – labradorský retriever, anglický špringršpaněl, anglický
kokršpaněl – podléhá schválení 2. klubů
Ing. Edita Jelínková Hrdličková – anglický špringršpaněl a anglický kokršpaněl –
podléhá schválení 2. klubů

2) Žádost o rozšíření v rámci FCI skupiny
Ing. Lucie Svobodová – FCI skupiny VII
Rozhodčí má aprobace na povinná plemena a doložila souhlasy klubů zastřešujících
zbylá plemena v FCI skupině VII. Ověřila jsem a zítra v kanceláři ještě ověřím, zda byl
dříve dodán souhlas klubu dlouhosrstých ohařů.
KR souhlasí.
Bc. Alena Brůžková – FCI VII

Rozhodčí má aprobace na povinná plemena. Dle Řádu pro jmenování rozhodčí ČMKU
není splněna podmínka čl. IV bodu 2a). Dle Řádu FCI pro rozhodčí pro posuzování
exteriéru článku V písmene a) lze alternativně povolit. KR souhlasí.

